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BAB III 

DESAIN SISTEM 

 

Di sini baru tahap perencanaan dan perancangan. Perencanaan sistem 

merupakan proses yang dilakukan terhadap software yang akan diterapkan mulai 

dari perancangan sistem hingga hasil yang akan didapatkan dari alat yang 

dirancang, serta mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan yang akan dibangun. 

Tahapan-tahapan yang di lalui dalam menyelesaikan “Perancangan Sistem 

Pengendalian Drone Quadcopter Secara Autonomous Berbasis Aplikasi Android” 

ditunjukan pada Gambar 3.1 berikut. 

 

 

 

Gambar 3.1 Blok Diagram Tahapan Perancangan 

 

Drone yang dipakai memiliki spesifikasi sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Spesifikasi Komponen Drone 

Komponen Type 

Sensor Jarak Ultrasonic 

Sensor Suhu DHT-22 

Sensor Gas MQ7 
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Motor Brushless 2212/920Kv 

Propailler 9450 

Frame F450 

Flight Controller Pixhawk 

Baterry 3S 5000MAh 50C 

Electronic Speed Controller (ESC) 30A Opto 

Mikrokontroler Raspberry Pi 3B dan Arduino Uno 

 

 

Gambar 3.2 Drone Tampak Dari Atas 

 

Pada Gambar 3.2 drone memiliki sisi depan yang dipasang sensor ultrasonic 

ditopang plat fiber yang bertujuan agar sensor tidak bergetar yang disebabkan oleh 

motor drone dan mendeteksi objek dengan tepat. Drone ini memiliki 3 bagian 

penempatan komponen utamanya, yaitu pada bagian atas, bagian tengah dan bagian 

bawah. Pada bagian atas di isi GPS dan battery, pada bagian tengah di isi komponen 

flight controller, power modul dan sensor MQ7. Sedangkan pada bagian bawah di 

isi komponen raspberry, arduino dan sensor DHT. Pada Gambar 3.3 berikut 

merupakan gambar 3 bagian penempatan komponen pada drone. 
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Gambar 3.3 Bagian Penempatan Komponen Tampak Samping 

 

3.1 Configuration Raspberry Pi 3 

Sebelum menggunakan raspi sebagai mikrokontroler, raspi memerlukan 

operating system (OS) yang dijalankan dari memory SD card yang ada pada raspi. 

Ada 3 software bantuan untuk menginstall OS ke dalam raspi yaitu Raspbian OS 

image, SDformatter, dan Win32DiskImager. Berikut tahapan untuk menginstall 

raspbian dengan menggunakan windows: 

1. Aplikasi SDformatter dijalankan kemudian format jika diperlukan, karena 

SDformatter ini berfungsi untuk membersihkan isi file-file yang ada 

sebelumnya.  

2. Aplikasi Win32DiskImager dibuka pada laptop. Pastikan device yang di 

pilih sesuai dengan SD card dikarenakan jika salah device maka bisa 

menghapus data yang ada didalamnya. Selanjutnya klik tombol “write” 

untuk proses penginstallan raspbian dan berlangsung dalam beberapa 

menit. Seperti Gambar 3.4 di bawah ini. 
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Gambar 3.4 Tampilan Proses Raspbian Image Di Aplikasi 

Win32DiskImager 

 

3. Saat sudah selesai di install raspbian, kemudian memasukkan SD card 

tersebut kedalam raspi dan siap digunakan. 

 

3.2 Communicating With Raspberry Pi via Mavlink 

Raspi dihubungkan dengan flight controller (pixhawk). Hal ini bertujuan agar 

perintah atau comand yang ada di pixhawk bisa dilakukan pada mikrokontroler 

raspi. 

 

Gambar 3.5 Raspi Dihubungkan Dengan Pixhawk 

 

Pada Gambar 3.5 TELEM2 pixhawk dihubungkan ke pin TX, RX dan Ground 

raspi. Untuk power 5V pada raspi bisa dihubungkan ke power modul atau 

Universal Serial Bus (USB) lain. Itu dikarenakan power yang didapat dari pixhawk 
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tidak cukup untuk menyalahkan raspi. Raspi membutuhkan power 5V yang lebih 

stabil. Raspi dihubungkan ke laptop/komputer dengan menggunakan kabel Local 

Area Network (LAN). Selanjutnya untuk memprogram raspi dibutuhkan aplikasi 

putty. Putty adalah sebuah program yang bersifat open source yang dapat digunakan 

untuk melakukan protokol jaringan Secure Shell (SSH). Sebelum membuka aplikasi 

putty, terlebih dahulu mencari IP raspi dengan melakukan perintah “arp –a” pada 

cmd laptop/komputer. Sehingga muncul jendela seperti Gambar 3.6. 

 

 

Gambar 3.6 Tampilan CMD  Pada Laptop/Komputer Untuk Mencari IP 

Raspi 

Setelah mendapatkan IP 192.168.137.34 raspi, aplikasi putty dijalankan 

dengan cara memasukan IP 192.168.137.34 tersebut seperti Gambar 3.6 kemudian 

pilih button open sehingga muncul jendela baru untuk masuk ke dalam program 

raspi seperti yang di tunjukkan pada Gambar 3.7. 
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Gambar 3.7 Tampilan Aplikasi Putty 

 

 

Gambar 3.8 Tampilan Awal Program Raspi 

 

Ketika  masuk ke tampilan awal program raspi seperti pada Gambar 3.8 ada 

beberapa packages yang harus di install di dalam raspi yaitu sebagai berikut : 
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- Sudo apt-get update 

- Sudo pip install future 

- Sudo pip install pymavlink 

- Sudo pip install mavproxy 

 

Setelah terinstall semua packages di atas, langkah selanjutnya yaitu 

menonaktifkan kontrol OS dari port serial pada raspi dengan menggunakan 

perintah “sudo raspi-config” sehingga keluar tampilan seperti Gambar 3.9. 

 

 

Gambar 3.9 Tampilan Konfigurasi Pada Raspi 

 

Kemudian reboot raspi, dan langkah terakhir yaitu menguji raspi dan 

pixhawk bisa saling berkomunikasi atau tidak dengan cara sebagai berikut. 

- Sudo –s 

- Mavproxy.py –master=/dev/ttyS0 –baudrate 57600 –aircraft MyCopter 

- Param show ARMING_CHECK 

- Param set ARMING_CHECK 0 

- Arm throttle 

 

Memastikan drone sudah mendapatkan GPS dengan baik atau tidak, jika tidak 

ada yang error dalam menjalankan program diatas menampilkan seperti Gambar 

3.10 dan siap diberi perintah selanjutnya untuk diterbangkan atau menjalankan misi 

secara autonomous. 
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Gambar 3.10 Tampilan Raspi Saat Motor Melakukan Start Engine 

 

3.3 Perancangan Komunikasi IoT 

Tahap kedua yaitu perancangan komunikasi internet of things (IoT). IoT 

adalah sebuah konsep untuk memperluas manfaat internet, dimana benda-benda 

elektronik dan virtual yang ada disekitar dapat berkomunikasi satu sama lain 

melalui jaringan internet. 

IoT

Raspberry Pi Pixhawk ESC

Motor

Motor

Motor

Motor

Aplikasi Server

GPS

 

Gambar 3.11 Blok Diagram IoT 
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Pada Gambar 3.11 menjelaskan bagaimana proses menerbangkan drone 

menggunakan aplikasi pada smartphone. Untuk menerbangkan drone diperlukan 

perintah dari aplikasi pada smartphone. Penghubung komunikasi antara 

smartphone dengan drone yaitu internet. Internet dari aplikasi berbasis android 

yaitu menggunakan jaringan data dari provider yang dipakai oleh user, sedangkan 

internet dari drone yaitu dari mifi yang memancarkan sinyal berupa wifi. Wifi di sini 

dihubungkan oleh raspi, dimana raspi sebelumnya sudah dikonfigurasi agar dapat 

menerima sinyal wifi yang dipancarkan oleh mifi. Dikarenakan IP yang dimiliki mifi 

berupa dynamic atau dapat berubah-ubah, maka dari itu dibutuhkan server yang 

memiliki ip static. Server berfungsi sebagai pihak ke 3 yang menghubungkan 

aplikasi dengan drone. dalam penelitian ini server yang digunakan yaitu server 

hosting dan domain berbayar dari Niagahoster. 

 

3.3.1 Server 

Niagahoster adalah salah satu penyedia layanan web hosting terbaik di 

Indonesia dengan sejumlah kelebihan serta benefit yang ditawarkan kepada para 

penggunanya. Untuk tampilan awal pada server Niagahoster ditunjukan pada 

Gambar 3.12. Kelebihan yang didapat dari Niagahoster adalah sebagai berikut 

- Unlimited  kuota ini sangat penting bagi para pengguna dikarenakan dalam 

Niagahoster mendapatkan kuota disk space dan bandwidth yang besar. 

- Performa server  performa server dimana meliputi kecepatan akses, uptime 

server, spesifikasi server dan datacenter adalah hal yang sangat penting. Jika 

tidak diperhatikan maka akan mempengaruhi dalam mengakses sever. 

 

 

Gambar 3.12 Tampilan Awal Server Niagahoster 
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3.3.2 Polyline 

Hal yang dibutuhkan untuk membuat waypoint dalam aplikasi yaitu 

menampilkan peta atau maps secara realtime. Polyline adalah objek yang tersusun 

dari beberapa garis lurus yang tersambung. Objek polyline terdiri dari lokasi 

latitude dan langitude serta membuat serangkaian segmen garis yang 

menghubungkan lokasi secara berurutan. 

 

 

 

Gambar 3.13 Tampilan Aplikasi Android Menentukkan Waypoint 

 

Pada Gambar 3.13 menunjukkan terdapat 3 titik yang dihubungkan dengan 

garis merah. Titik-titik merah disebut waypoint sedangkan garis merah yang 

terhubung di setiap titik disebut garis polyline. 

 

3.3.3 Jarak Antar Waypoint 

Untuk mengetahui nilai jarak antar waypoint dibutuhkan rumus Haversine. 

Haversine adalah rumus untuk menghitung jarak lingkaran di antara dua titik 

koordinat. Satu waypoint memiliki 2 titik koordinat yaitu langitude dan latitude. 

Berikut adalah rumus yang digunakan. 
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a = sin²(Δφ/2) + cos φ1 ⋅ cos φ2 ⋅ sin²(Δλ/2) 

c = 2 ⋅ atan2( √a, √(1−a) ) 

d = R ⋅ c 

Keterangan : 

φ    : Nilai dari latitude 

λ    : Nilai dari longitude 

R      : Radius bumi ( Radius = 6,371 Km) 

 

3.3.4 Altitude 

Altitude adalah ketinggian dari drone biasa digunakan dalam satuan meter. 

Altitude hold yaitu salah satu fitur yang diterapkan dalam perangkat drone baik itu 

jenis quadcopter atau helicopter, dimana pengguna bisa mengatur ketinggian dari 

suatu drone dengan stabil. 

 

3.4 Perancangan Aplikasi Android 

Tahap pertama dalam pembuatan aplikasi berbasis android adalah dengan 

pembuatan design terlebih dahulu seperti pada Gambar 3.14 dan Gambar 3.15, 

kemudian dilanjutkan dengan pembuatan program. Aplikasi ini dalam 

pembuatannya menggunakan software eclipse, dimana pada listing programnya 

menggunakan bahasa java. Pada proses pembuatan android menggunakan fitur 

webview, dimana fitur tersebut memungkinkan aplikasi android dapat menampilkan 

konten web. Aplikasi ini dibuat dengan fungsi sebagai pengendali drone secara 

autonomous. 
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Gambar 3.14 Desain Aplikasi Layer Utama 

 

Gambar 3.15 Desain Aplikasi Layer Data 

 

Pada Gambar 3.14 merupakan menu utama dalam pengendali drone secara 

autonomous tanpa dikendalikan oleh user. Pertama user menentukan titik-titik yang 

dilalui oleh drone yang disebut waypoint. Waypoint pada aplikasi ini berjumlah 

maksimal 20 titik, itu dikarenakan penggunaan google maps yang gratis dan 

terbatas. Ketika setiap titik sudah ditentukan, maka drone dapat terbang secara 

autonomous sesuai dengan waypoint. Drone terbang secara autonomous mulai dari 

take off sampai dengan landing sesuai dengan perintah saat menentukan waypoint. 

Untuk ketinggian drone ketika terbang autonomous secara konstan atau tetap dan 
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tidak berubah-ubah. Dan pada layer kedua atau layer pada button data seperti yang 

ditunjukan pada Gambar 3.15 berisi tabel, dimana tabel tersebut akan menampilkan 

titik koordinat yang telah ditentukan oleh user serta menampilkan jarak antar 

waypoint. 

 

3.5 Metode Pengujian 

3.5.1 Rangkaian Pengujian Pada Alat 

Pada tahapan pengujian ini bertujuan menentukan cara pengujian software 

yang dilakukan pada drone dengan menggunakan aplikasi android sebagai remote 

control. Cara pengujian software sebagai berikut : 

1. Pengujian aplikasi android. 

2. Pengujian terbang drone menggunakan aplikasi. 

3. Pengujian respon perintah aplikasi terhadap drone. 

4. Pengujian daya jangkau drone dengan aplikasi terhadap jarak. 

 

Pengujian ini bertujuan untuk memastikan semua sistem bekerja dengan baik 

dan agar kualitas aplikasi yang dibuat menjadi lebih baik dan flexsible. 

 

3.5.2 Pengujian Aplikasi Android 

Pada aplikasi android terdapat 6 button yaitu : 

1. Button Clear : Menghapus keseluruhan waypoint secara langsung tanpa 

harus menghapus satu per satu waypoint. 

2. Button Undo : Membatalkan atau menghapus satu waypoint yang sudah 

ditentukan sebelumnya. 

3. Button Start  : Memulai terbang drone. 

4. Button Data  : Menampilkan titik-titik koordinat dan jarak antar 

waypoint. 

5. Button Peta  : Menampilkan peta dalam tampilan peta navigasi. 

6. Button Satelit : Menampilkan peta dalam google earth. 
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3.5.3 Pengujian Terbang Drone Menggunakan Aplikasi 

Untuk mengoperasikan drone menggunakan aplikasi memerlukan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Drone ditempatkan di area terbuka yang jauh dari interferensi sinyal. 

Kemudian mifi pada drone dinyalahkan. 

2. Drone disambungkan ke baterai kemudian tunggu sesaat sampai indikator 

lampu GPS berwarna hijau. Lampu hijau pada indikator GPS 

menandahkan sudah mendapatkan sinyal GPS dari satelit. 

3. Aplikasi pada smartphone dijalankan sehingga akan muncul gambar peta. 

4. Kemudian waypoint ditentukan sesuai yang diinginkan oleh user. 

5. Klik button start pada aplikasi untuk memulai terbang drone secara 

autonomous. 

Tujuan dilakukan pengujian ini adalah untuk menguji apakah drone dapat 

terbang secara autonomous sesuai dengan perancangan atau tidak. Serta apakah 

drone dapat terbang sesuai dengan waypoint yang sudah ditentukkan atau tidak. 

 

3.5.4 Penggujian Respon Perintah Terbang Terhadap Drone 

Pada pengujian ini dilakukan dengan bertujuan agar dapat mengetahui 

seberapa cepat respon perintah terbang terhadap drone. untuk melihat waktu yang 

dibutuhkan dilakukan secara manual dengan menggunakan stopwatch pada 

smartphone. pertama yaitu memberikan perintah terbang dengan menggunakan 

aplikasi android, selajutnya menunggu respon putar motor drone terhadap perintah 

tersebut. 

 

3.5.5 Pengujian Daya Jangkau Drone Dengan Aplikasi Terhadap Jarak 

Meskipun menggunakan media internet sebagai penghubung antara aplikasi 

dengan drone, pengujian daya jangkau antara aplikasi dengan drone sangat penting. 

Hal ini dikarenakan safe fligh pada drone agar tidak mengalami gangguan. 

Pengujian ini menggunakan aplikasi GPS distance, dimana fungsi aplikasi ini agar 

dapat mengetahui batas jarak yang bisa digunakan untuk mengakses drone 

menggunakan aplikasi android. 
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Drone Aplikasi GPS Distance

 
 

Gambar 3.16 Diagram Blok Pengujian Daya Jangkau Drone Dengan 

Aplikasi 

 

Cara pengujian yaitu dengan cara mengaktifkan kedua internet yang ada pada 

drone dan smartphone, kemudian mengaktifkan aplikasi GPS distance. Pertama 

tempatkan drone yang diterbangkan, setelah itu berjalan secara lurus dan datar 

menjauhi drone. Hal ini dilakukan secara bertahap sambil memperhatikan apakah 

drone dapat mengeksekusi perintah dari aplikasi atau tidak. 


